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ΠΡΟΣ: 

 
             ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις ειδικότητες με περισσότερα των δύο σταδίων ειδίκευσης 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 129/Α΄/3-8-2010 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 

«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Στο άρθρο 25 παράγραφος 8 

προβλέπεται ότι: «Προκειμένου περί ειδικοτήτων για τη λήψη των οποίων απαιτούνται 

περισσότερα από δύο στάδια ειδίκευσης, επιτρέπεται μετά την τοποθέτηση στο πρώτο 

στάδιο η υποβολή μιας αίτησης για καθένα από τα επόμενα στάδια ειδίκευσης. Σε κάθε 

περίπτωση προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι ιατροί, κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου, έχουν διοριστεί στο πρώτο στάδιο και αναμένουν διορισμό στο 

δεύτερο, καθώς και όσοι έχουν διοριστεί στο δεύτερο στάδιο και αναμένουν διορισμό στο 

τρίτο, με κριτήριο την ημερομηνία διορισμού τους, στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο 

αντίστοιχα».  

Για την εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω: 

Προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για όλα τα στάδια, κατά το 

διορισμό στο πρώτο, με μεταβατική διάταξη, προκειμένου να κατοχυρωθούν όσοι ιατροί, 

κατά τη δημοσίευση του νόμου, έχουν δηλώσει και αναμένουν διορισμό στο δεύτερο ή 

στο τρίτο στάδιο (ή στο τέταρτο για την ειδικότητα της φυσικής ιατρικής και 

αποκατάστασης). Ως κριτήριο για την κατάταξη αυτών ορίστηκε η ημερομηνία διορισμού 

στο πρώτο ή στο δεύτερο (ή στο τρίτο) στάδιο, αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

 

1. Οι αιτήσεις ιατρών για ειδίκευση στις ειδικότητες της ψυχιατρικής, νευρολογίας, 

παιδοψυχιατρικής και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, που θα υποβάλλονται μετά 

τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, θα  καταχωρούνται στις αντίστοιχες σειρές 



προτεραιότητας (σύμφωνα με τα κριτήρια της διάταξης), όπως αυτές διαμορφωθούν από 

την ολοκλήρωση εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 38/2010 απόφασης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

  

2. Για τους ιατρούς που κατά τη δημοσίευση του Νόμου έχουν κάνει έναρξη της 

ειδίκευσής τους, στις σειρές προτεραιότητας θα καταχωρηθούν πρώτα οι αιτήσεις αυτών 

που έχουν τοποθετηθεί στο δεύτερο στάδιο της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με την 

ημερομηνία διορισμού τους σε αυτό. 

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν οι αιτήσεις των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί μόνο στο 

πρώτο στάδιο ειδίκευσης, σύμφωνα με την ημερομηνία διορισμού τους σε αυτό, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου για 

διορισμό στο πρώτο στάδιο και μόνον για την ειδικότητα της παιδοψυχιατρικής σύμφωνα 

με την ημερομηνία υποβολής τους.    

 

3. Οι ιατροί που θα διοριστούν στο πρώτο στάδιο της ειδικότητας, μετά τη δημοσίευση 

του νόμου και θα κάνουν χρήση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων για τα επόμενα 

δύο ή τρία στάδια ειδίκευσης κατατάσσονται στις σειρές προτεραιότητας, σύμφωνα με 

την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους, αφού προηγηθούν, για τη μεταβατική 

περίοδο εφαρμογής του νόμου, όσοι, κατά τη δημοσίευση του, έχουν κάνει έναρξη της 

ειδίκευσής τους.  

 

4. Ειδικότερα για την ειδικότητα της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης οι αιτήσεις των 

ιατρών οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του νόμου, έχουν διοριστεί στο τρίτο στάδιο 

ειδικότητας, θα καταχωρηθούν με κριτήριο την ημερομηνία διορισμού τους σε αυτό.  

 

5. Ως ημερομηνία διορισμού στο πρώτο στάδιο ειδίκευσης για τους ιατρούς που έχουν 

εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου και έχουν επιλέξει τις ειδικότητες ψυχιατρικής και 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, όπου το πρώτο στάδιο ειδίκευσης περιλαμβάνει έξι 

(6) μήνες άσκηση στην παθολογία, λαμβάνεται η επομένη της λήξης της σύμβασής τους.   

 

6. Ως ημερομηνία διορισμού στο πρώτο και δεύτερο στάδιο ειδίκευσης, στις περιπτώσεις 

που οι ιατροί αναγνωρίσουν οποιοδήποτε μέρος ειδικότητας, λαμβάνεται η ημερομηνία 

της ανακοίνωσης αναγνώρισής της. 

 

7.  Ως κριτήριο κατάταξης των ιατρών που πριν τη δημοσίευση του νόμου είχαν κάνει 

χρήση του δικαιώματος χρονολογικής παράτασης πρόσληψης λόγω στράτευσης λογίζεται 



η ημερομηνία του πρώτου διορισμού τους, η ημερομηνία δηλαδή έκδοσης της πρώτης 

απόφασης διορισμού τους, η οποία ανεκλήθη λόγω της στράτευσης. 

 

8. Επίσης λογίζεται, ως κριτήριο κατάταξης των ιατρών που πριν τη δημοσίευση του 

νόμου είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος χρονολογικής παράτασης για λόγους -όπως 

υπηρεσία υπαίθρου σε άγονο περιφερειακό ιατρείο, υγείας, συμβατική δέσμευση με 

νοσηλευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής, παρακολούθηση μεταπτυχιακών 

σπουδών στο εσωτερικό ή εξωτερικό - η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης απόφασης 

διορισμού, η οποία ανεκλήθη για τους προαναφερόμενους λόγους. 

 

9. Στις περιπτώσεις  που ιατροί πριν τη δημοσίευση του νόμου πραγματοποίησαν την 

άσκηση προκαταρκτικού σταδίου σε δύο νοσοκομεία, ως κριτήριο κατάταξης λογίζεται η 

ημερομηνία διορισμού στο πρώτο νοσοκομείο.  
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